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Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια φανερής προφορικής μειοδοτικής

δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης

(ΥΔΟΜ),  σύμφωνα με το άρθρο 376  του Ν.4700/2020  και σύμφωνα με τους όρους που

συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 212/2020 απόφασή της σε εκτέλεση της

αριθμ.80/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

 Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της

Κερατέας, σε περιοχή Γενικής Κατοικίας του ρυμοτομικού σχεδίου και κατά προτίμηση σε

κοντινή απόσταση από τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, ήτοι το Δημοτικό Κατάστημα

Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37), στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών. Να έχει συνολική κτιριακή επιφάνεια 230 – 250 τ.μ. και να είναι σε άριστη

κατάσταση. Να είναι απόλυτα νόμιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις ή να έχει

ενταχθεί και τακτοποιηθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί «τακτοποίησης αυθαιρέτων». Να

είναι έτοιμο προς χρήση αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Να είναι

κτίριο με χρήση γραφείων, σύμφωνα με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και

να είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες

πολεοδομικές διατάξεις. Να είναι ισόγειο, αυτοτελές και να διαθέτει ελεύθερη και εύκολη

πρόσβαση προς το κοινό. Να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε άτομα με

ειδικές ανάγκες και τρίτης ηλικίας. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Να

διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που

απαιτείται για τη λειτουργία των  υπηρεσιών και δυνατότητα δομημένης καλωδίωσης. Να έχει

επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων και αερισμό. Να είναι ελαιοχρωματισμένο. Να διαθέτει τα

απαιτούμενα κατά το νόμο WC, καθώς και χώρο κουζίνας.

Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται τέσσερα (4)  έτη αρχομένη από την παράδοση και

παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα

προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΑΔΑ: ΩΥΤΝΩΛ1-9ΘΛ



Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – εκδήλωση ενδιαφέροντος, εντός είκοσι

(20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου

Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1, Λαύριο, Τ.Κ. 19500).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Λαυρεωτικής και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Ολόκληρη

η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής

www.lavreotiki.gr.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292 3 20147, fax: 2292 0 69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr.
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